
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 
................................................................... 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 32 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 11/2564          
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึ้นใหม ่
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์  
การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 

(2) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์    
การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558  
 ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้ 

4.1 ให้สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละแห่ง ก าหนดต าแหน่งตามสายงาน ดังนี้ 
(1) สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(2) สายงานการสอน ประกอบด้วย ต าแหน่งครูผู้ช่วย และต าแหน่งครู 
(3) สายงานสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย 

 1) ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
ที่สถานศึกษามีภารกิจ ความจ าเป็น และความต้องการให้ปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษานั้น 
 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ มีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดต าแหน่งตาม 1) หัวข้อ 4.1 (3)  

(4)  สายงานสนับสนุนสถานศึกษา ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่งภารโรง 

 
/4.2 การก าหนด... 
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 4.2 การก าหนดจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของสายงานการสอนและวิชาเอก ดังนี้ 
(1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์             

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  จั งหวัด  อ า เภอ                         
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอนเท่ากับ ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4.3 การก าหนดสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้ 
4.4  การก าหนดจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พิจารณาตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ดังนี้ 

 (1) ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓)                           นักเรียน ๓๐ คน ต่อห้อง 
 (2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) .           นักเรียน ๓๐ คน ต่อห้อง
 (3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)         นักเรียน ๓๕ คน ต่อห้อง
 (4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)       นักเรียน ๓๕ คน ต่อห้อง  

4.5 การก าหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปี ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 
ปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 

ข้อ 5 การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่ง  ดังนี้ 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รวม 
 ไม่เกิน 119 คน 1 อัตรา - 1 อัตรา 
ตั้งแต่ 120 – 719 คน 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 
ตั้งแต่ 720 – 1,079 คน 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 
ตั้งแต่ 1,080 – 1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 
ตั้งแต่ 1,680 คนข้ึนไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 

โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

5.2 สายงานการสอน ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่ง ดังนี้ 
5.2.1 สถานศึกษาที่มจี านวนนักเรียนไม่เกิน ๑๑๙ คน ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่ง    

สายงานการสอน ตามแต่กรณี ดังนี้ 

/(1) สถานศึกษา... 
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(๑) สถานศึกษาที่ เปิดสอนระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา                     
ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งสายงานการสอน ดังนี้ 

จ านวนนักเรียน จ านวนต าแหน่งสายงานการสอน 
ไม่เกิน 40 คน ไม่เกิน 4 อัตรา 
ตั้งแต่ 41 – 80 คน 6 อัตรา 
ตั้งแต่ 81 – 119 คน 8 อัตรา 

 (๒) สถานศึกษาที่ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ให้ค านวณจ านวน
ต าแหน่งสายงานการสอน ดังนี้ 

จ านวนต าแหน่งสายงานการสอน = จ านวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 
                                             ชัว่โมงการปฏิบัติงานของต าแหน่งสายงานการสอน ๑ คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) 

 (3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่ง             
สายงานการสอน ดังนี้ 
   1) ระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา ให้น าจ านวนนักเรียน          
ระดับปฐมวัยรวมกับจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา แล้วก าหนดจ านวนต าแหน่งสายงานการสอนตามตารางข้อ (๑) 
  2) ระดับมัธยมศึกษา ให้ค านวณจ านวนต าแหน่งสายงานการสอน ดังนี้ 

จ านวนต าแหน่งสายงานการสอน =     จ านวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 
                                         ชั่วโมงการปฏิบัติงานของต าแหน่งสายงานการสอน ๑ คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) 

เมื่อค านวณต าแหน่งตามข้อ 5.2.1  (3)  แล้ว ให้น าผลการค านวณ          
มารวมกันเป็นจ านวนต าแหน่งสายงานการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ 

5.2.2 สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ให้ค านวณจ านวน
ต าแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

เมื่อค านวณจ านวนต าแหน่งในแต่ละระดับการศึกษาแล้ว ให้น ามารวมกัน      
เพ่ือก าหนดเป็นจ านวนต าแหน่งสายงานการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ 

ทั้ งนี้  การค านวณจ านวนต าแหน่งสายงานการสอนรวมทุกระดับการศึกษา                    
หากมีเศษตั้งแต่ 0.๕ ขึ้นไป ให้คิดจ านวนต าแหน่งเพิ่มขึ้นอีก ๑ อัตรา 

5.๓ สายงานสนับสนุนการสอน ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดหรือพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

จ านวนนักเรียน จ านวนต าแหน่งสายงานสนับสนุนการสอน 
ไม่เกิน  719 คน 

ตั้งแต่ 720 – 1,079 คน 
ตั้งแต่ 1,080 – 1,679 คน 

ตั้งแต่ 1,680 คนข้ึนไป 

1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
2 อัตรา 
3 อัตรา 
4 อัตรา 

/5.4 สายงาน... 

จ านวนต าแหน่งในสายงานการสอน =    จ านวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 
                                             ชัว่โมงการปฏิบัติงานของต าแหน่งสายงานการสอน 1 คนต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง) 
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5.4 สายงานสนับสนุนสถานศึกษา ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป         
หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งภารโรง ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) สถานศึกษาที่มีห้องเรียนไม่เกิน 12 ห้อง    มีต าแหน่งภารโรงได้ 1 อัตรา 
(2) สถานศึกษาที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 13 – 24 ห้อง  มีต าแหน่งภารโรงได้ 2 อัตรา 
(3) สถานศึกษาที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 25 – 36 ห้อง  มีต าแหน่งภารโรงได้ 3 อัตรา 
(4) สถานศึกษาที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 37 – 48 ห้อง  มีต าแหน่งภารโรงได้ 4 อัตรา 
(5) สถานศึกษาที่มีห้องเรียนตั้งแต่ 49 ห้องขึ้นไป   มีต าแหน่งภารโรงได้ 5 อัตรา 

5.5 การก าหนดจ านวนต าแหน่งเพ่ิมในสถานศึกษาปกติที่มีเด็กพิการเรียนร่วม ให้ก าหนด
จ านวนต าแหน่งเพ่ิมจากจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ตามข้อ 5.2 
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู (ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) ตามความเหมาะสมกับจ านวนเด็กพิการ 
ประเภทของความพิการ และภาระงานของสถานศึกษานั้น 

5.6 กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแนวนโยบายและแผนการด าเนินการ                
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีความจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดแตกต่างไปจากมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอแนวนโยบาย แผนการด าเนินการ 
เหตุผลความจ าเป็น และแนวทางการพัฒนาต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 ข้อ 6 การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมไม่แล้วเสร็จ          
ให้ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

               ประกาศ ณ วันที ่ มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

พลเอก          
     (อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 

              รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                  ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนต าแหน่ง
ในสายงานการสอน  

 ตามเกณฑ์
1 2 3 4 5

1-40 คน 1-4 ประถมศึกษา ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ
41-80 คน 6 ประถมศึกษา ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์
81-119 คน 8 ประถมศึกษา ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ เพิม่เติม

ระดับการศึกษา
ปฐมวยั

ประถมศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา

ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์
เพิม่เติมค านวณตามเกณฑ์

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ปฐมวยั ภาษาไทย

จ านวนนักเรียน

คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์

สาขาวชิาเอกของต าแหน่งในสายงานการสอน

นักเรียนรวม 120 ข้ึนไป

6 7
8

จ านวนต าแหน่ง
ในสายงานการสอน ม.ต้น (วทิยศ์าสตร)์ พลศึกษา/ ศิลปศึกษา/ การงานอาชีพ/เทคโนโลยี

ตามมาตรฐานทัว่ไปฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ม.ปลาย (วิทยาศาสตรท์ัว่ไป, ฟิสกิส,์ สุขศึกษา ดนตร/ี (คอมพิวเตอร,์ คหกรรม วชิาเอก
(อัตรา) เคมี, ชีววทิยา) นาฎศิลป์ เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม) เพ่ิมเติม

12 1 1 1 1 1 1 1 1 4
24 2 2 2 2 2 1 1 1 11
36 3 3 3 3 3 2 2 2 15
48 3 3 3 4 4 2 2 2 25
60 4 4 4 5 5 3 3 3 29
72 5 5 5 6 6 3 3 3 36
84 6 6 6 7 7 4 4 4 40
96 7 7 7 8 8 4 4 4 47
108 8 8 8 9 9 5 5 5 51
120 8 8 8 10 10 5 5 5 61
132 9 9 9 11 11 6 6 6 67
144 10 10 10 12 12 6 6 6 73
156 10 10 10 13 13 6 6 6 80
168 11 11 11 14 14 7 7 7 87
180 12 12 12 15 15 7 7 7 93
192 13 13 13 16 16 8 8 8 100
204 13 13 13 17 17 8 8 8 107
216 14 14 14 18 18 8 8 8 113
228 15 15 15 19 19 9 9 9 120
240 15 15 15 20 20 9 9 9 127

จ านวนต าแหน่งในสายงานการสอนและสาขาวชิาเอก

มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ   

การก าหนดจ านวนต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศกึษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 

................................................................................................. 
1. มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 119 คน 

หมายเหตุ (1) หากสถานศึกษาใดไม่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้น าสาขาวิชาเอกในล าดับที่ 3 - 8           
มาก าหนดเป็นสาขาวิชาเอกถัดจากสาขาวิชาเอกประถมศึกษาตามล าดับ    
 (2) สาขาวิชาเอกเพ่ิมเติม สามารถก าหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง      
และหลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา, ศิลปะ, ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องก าหนดจ านวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งสายงานการสอน 
2. มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ขึ้นไป 

หมายเหตุ  วิชาเอกเพ่ิมเติม ให้สถานศึกษาก าหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 



   เงื่อนไขประกอบการค านวณจ านวนต าแหน่งสายงานการสอน 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 

การก าหนดจ านวนต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดในสถานศกึษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 

................................................................................................. 

1. การก าหนดจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของสายงานการสอน ดังนี้ 
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  

(1) ระดับปฐมวัย   ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  
(2) ระดับประถมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(3) ระดับมัธยมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2 ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อ าเภอ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในสังกัด ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.3 ชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน 1 คนต่อสัปดาห์ เท่ากับ ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. การก าหนดจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ดังนี้ 

2.1 ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓)           นักเรียน ๓๐ คน ต่อห้อง 
2.2 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)        นักเรียน ๓๐ คน ต่อห้อง 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)      นักเรียน ๓๕ คน ต่อห้อง 
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)   นักเรียน ๓๕ คน ต่อห้อง         

3. การก าหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปี ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 
ปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


